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Õppeaine:  Saksa keel  (B-keel)  
Klass:  9. klass  
Tunde nädalas ja õppeaastas:  3 tundi nädalas, kokku 105 tundi  
Rakendumine:  1.sept. 2016  
Koostamise alus:  RÕK lisa 2; Koeru KK õppekava  

  

ÕPETAMISE ÜLDEESMÄRGID  

Põhikooli saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

• saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlus -olukordades 

toime tulla; 

• huvitub saksa keele õppimisest ja selle kaudu silmaringi avardamisest; 

• omandab oskused edaspidiseks õppimiseks ja oma keeleoskuse pidevaks 

täiendamiseks; 

• huvitub saksa keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

• omandab erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiaid; 

• arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet; 

• arendab oskust väljendada enese ja rühma seisukohti; 

• õpib hankima teavet (ka teiste õppeainete jaoks) saksakeelsetest teatmeteostest, 

sõnaraamatutest, internetist ja muudest infoallikatest. 

 

ÕPPETEGEVUSE PÕHIMÕTTED  

• Kõigi osaoskuste kompleksne arendamine. Oluline on, et õpilased omandaksid 

võõrkeele õppimiseks vajalikud õpistrateegiad, et jõuda iseseisva õppimiseni. 

Taotluseks on, et õpilane loeks ja kuulaks ka õppetööst vabal ajal võõrkeelset laste- ja 

noorsookirjandust, jõukohaseid teabe-, tarbe- ja meediatekste. Loetu ja kuulatu kaudu 

õpib õpilane kontekstist tuletama sõnade ja väljendite tähendust. 

• Kuulamisoskuse arendamiseks õpitakse kasutama erinevaid kuulamisstrateegiaid, 

olulise eristamist ebaolulisest ning mõtteliste seoste loomist. Oluline on varem õpitu 

rakendamine. 

• Lugemisoskuse arendamiseks õpitakse ära tundma erinevaid tekstiliike ja neis teatud 

informatsiooni eeldama. Õpitakse kasutama erinevaid lugemisstrateegiaid (globaalne, 

selektiivne, detailne lugemine). 
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• Kõnelemisoskuse arendamisel tegeldakse pidevalt õige intonatsiooni ja häälduse 

arendamisega, harjutatakse vestlus- ja sidusa teksti esitamise oskust ning selleks 

vajalikke strateegiaid. 

• Kirjutamisoskuse arendamine algab elementaarsetest ülesannetest (lünkade täitmine, 

sõnastikust õige sõna leidmine ja kirjutamine jms.). Kirjutamisoskus eeldab teatud 

sõnavara ja keelestruktuuride valdamist, samas ka kirjaliku tekstiloome põhietappide 

õpetamist. 

ÕPPESISU JA KORRALDUS 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

MINA (isiksus, iseloom, huvid); 

PEREKOND JA KODU (suhted perekonnas, ühistegevused); 

SÕBRAD (erinevad inimtüübid, sõpruskonnad, suhted sõpradega, konfliktid ja nende 

lahendamine); 

EESTI (Eestimaa loodus ja vaatamisväärsused, Tallinn); 

ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD (pühad- tähtpäevad, kultuuritavad, kombed); 

IGAPÄEVASED TEGEVUSED (kodused majapidamistööd, söömine, liiklemine); 

ÕPPIMINE JA TÖÖ (õpioskused, elukutsed, edasiõppimine, kutsevalik, tulevane töö). 

 

Keeleteadmised 

Nimisõna: õpitud nimisõnade ainsus ja mitmus; nimisõna käänamine (Nominativ, Akkusativ, 

Dativ); 

Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine; artikli kasutamise tähtsamad 

juhud; 

Omadussõna täiendina ja öeldistäitena; võrdlusastmed; 

Asesõna: isikulised asesõnad ja nende käänamine (Nominativ, Akkusativ, Dativ); omastavad 

asesõnad, nende käänamine ja kasutamine (Nominativ, Akkusativ); näitavad asesõnad; 

umbmäärased asesõnad (man, niemand, etwas, nichts, alles); küsivad asesõnad; siduvad 

asesõnad; 

Tegusõna: Konjunktiv II, würde – Form, Passiv Präsens/Präteritum, Deminutiv, 

põhitegusõnad ja abitegusõnad, modaaltegusõnad, enesekohased tegusõnad, tegusõnad 

lahutatavate ja lahutamatute eesliidetega, tegusõna pööramine, nõrgad ja tugevad verbid, 

ajavormide (Präsens, Präteritum, Perfekt) moodustamine ja kasutamine, käskiv kõneviis, 

kasutatavamate tegusõnade rektsioon; 
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Määrsõna: tähtsamad kohta, aega ja viisi väljendavad määrsõnad; 

Eessõna: eessõnad daativi ja akusatiiviga, daativiga (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu), 

akusatiiviga (durch, für, gegen, ohne, um); 

Sidesõnad: rinnastavad sidesõnad ja siduvad määrsõnad (und, oder, aber, doch, denn, 

deshalb), alistavad sidesõnad (dass, als, wenn, weil), siduvad asesõnad (der, die, das); 

Lauseõpetus: lihtlause; jaatavad, eitavad ja küsilaused; lausemudelid öeldise pöördelise vormi 

asukoha järgi; 

Sõnatuletus: nimisõna moodustamine omadussõnast ja tegusõnast. 

 

ÕPITULEMUSED (A 2.2) 

Kuulamisel:  

suudab põhikooli lõpetaja jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning 

eristada olulist infot. Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, 

bussis, hotellis, piletilevis). Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

 

Kõnelemisel: 

oskab põhikooli lõpetaja rääkida oma huvidest ja tegevustest. Tuleb toime olmesfääris 

suhtlemisega. Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. Suudab alustada, jätkata ja 

lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi. Kasutab õpitud põhisõnavara ja 

lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu. Kõne on arusaadav, kuigi 

esineb hääldusvigu ja sõnade otsimist. 

Lugemisel:  

põhikooli lõpetaja loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, 

ohuhoiatused) tuttavatel teemadel ja saab aru neis sisalduvast infost. Suudab mõnikord 

aimata sõnade tähendust konteksti toel. 

Kirjutamisel:  

oskab põhikooli lõpetaja kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest 

ja ümbritsevast. Koostab lihtsaid isiklikke kirju. Oskab kasutada sidesõnu aga, sest, et 

jt. Rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe ortograafia, kirjavahemärgid). 

Grammatika  korrektsus: 

Põhikooli lõpetaja kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli 

vigu grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise 

ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 
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ÜLDPÄDEVUSED  

Suhtluspädevust arendame  läbi keeleliste toimingute: kuulamis-, lugemis-, rääkimis-, 

kirjutamis-ülesanded.  

Õpipädevust arendame pidevalt läbi erinevate õpistrateegiate: teabe otsimine saksakeelsetest 

allikatest, sõnaraamatu kasutamine, interneti kasutamine.  

Kultuuri- ja väärtuspädevust  arendame saksa keelt kõnelevate maade kultuuride 

tundmaõppimise kaudu: lugemis- ja kuulamistekstide, maakaartide, videote kasutamine. 

Arendame õppijas oskust võrrelda oma ja saksa kultuuri sarnasusi ning erinevusi, mõista ja 

väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku 

suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja 

kultuuri spetsiifikat.  

Sotsiaalset ja kodanikupädevust arendame erinevate õpitöövormide (nt rühmatöö, 

projektõpe) kaudu ning võimaldame osavõttu õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest 

(nt kino, näitus, keelereisid).  

Enesemääratluspädevust arendame arutluste, rollimängude ning muude õpitegevuste kaudu, 

mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast pädevust arendame suhtluspädevuse 

kaudu. Õpetame kasutama tehnoloogilisi abivahendeid näiteks tõlkimisel.   

Ettevõtlikkuspädevust arendame enesekindluse ja julguse kasvatamise kaudu: erinevad 

suulised  

esinemised ja sõnavõtud klassi ees; paari- ja rühmatöö erinevate kaaslastega.  

Digipädevust arendame, suunates õpilast osalema digitaalses keskkonnas nt tekstide 

tõlkimisel, piltide leidmisel, erinevate esitluste koostamisel. Digipädevust kujundatakse 

võõrkeeleõppes vastavas keeles autentse info leidmiseks ja säilitamiseks, edastamiseks, 

suhtlemiseks ja koostöö tegemiseks.  Digipädevuse eesmärgiks on loova ja mitmekülgse 

õpikeskkonna loomine, mis soodustab iseseisvat õppimist, õpilasepoolset vastutuse võtmist 

oma õppimise eest, vajalike õppimisoskuste kujunemist. Digipädevus toetab keelekeskkonna 

loomist, mis omakorda aitab kaasa teiste pädevuste arenemisele.   

 

LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA   

Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri 

kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad 

teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid 
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erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks. Võõrkeelteoskus võimaldab muu 

hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet jt), 

toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeelte valdkonnal on 

kõige otsesem seos keele ja kirjandusega kuna võõrkeeleõppes rakendatakse väga palju 

emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti. Võõrkeelte ainekavad 

haakuvad ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, 

tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse teemadega. Kunstipädevusega 

puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning teemade (nt „Riigid ja 

nende kultuur”, „Vaba aeg”) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, 

muusika, näitused, muuseumid jmt).   

Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde 

tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend. Digipädevust kujundatakse võõrkeeleõppes 

vastavas keeles autentse info leidmiseks ja säilitamiseks, edastamiseks, suhtlemiseks ja 

koostöö tegemiseks.  Digipädevuse eesmärgiks on loova ja mitmekülgse õpikeskkonna 

loomine, mis soodustab iseseisvat õppimist, õpilasepoolset vastutuse võtmist oma õppimise 

eest, vajalike õppimisoskuste kujunemist.  

Digipädevus toetab keelekeskkonna loomist, mis omakorda aitab kaasa teiste pädevuste 

arenemisele.   

  

LÄBIVAD TEEMAD   

Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis 

toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades 

selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid 

töömeetodeid.  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine – õpilane õpib tundma erinevaid elukutseid; õpib 

tundma erinevates elukutsetes vajalikke eeldusi, oskusi; mõistab erinevate elukutsete 

vajalikkust ühiskonnale;mõistab teadmiste ja hariduse seost elukutsetega; tegeleb oma huvide 

ja võimete uurimisega; mõistab suhtlemis- ja koostööoskuste vajalikkust. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng – õpilane õpib mõistma inimese ja keskkonna vahelisi 

seoseid; õpib  nägema inimtegevuse mõju loodusele, teadvustab end tarbijana; omab teadmisi 

kohalikest, regionaalsetest ja globaalsetest keskkonnaprobleemidest;oskab kujundada 

arvamust keskkonna-temaatika kohta, seda põhjendada, keskkonnaprobleemide üle arutleda ja 
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väidelda; toimib keskkonda, sh sotsiaalset keskkonda säästvalt, oskab vältida ja vähendada 

keskkonda kahjustavat tegevust. 

Tehnoloogia ja innovatsioon - õpilane süvendab 6.7.8. klassis omandatud oskusi. 

Teabekeskkond -  õpilane õpib käituma infotehnoloogiat kasutades eetiliselt ja korrektselt, on 

teadlik infotehnoloogia väärkasutuse tagajärgedest; õpib kasutama elektroonilist meediat: 

mõistab, et Internet on avalik sfäär, oskab leida internetist vajalikku teavet, kasutada portaale 

ja ajalehtede Interneti-väljaandeid; mõistab Internetist leitud info kriitilise hindamise 

vajalikkust (õigsuse, sobivuse, ammendavuse ja objektiivsuse aspektidest). 

 Tervis ja ohutus 

õpilane õpib tundma tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegureid ning terviseriske, 

stressiga toimetuleku võimalusi teemade “Tunnis”, “Pärast tunde”, “Söömisharjumused” 

,“Tervislikud toitained-bioproduktid” raames; õpib tundma jalakäija ja sõitja , jalgratturi 

kohustusi, käituma neile vastavalt  liikluses, õpib tundma ja ennetama ohtusi, mis võivad ette 

tulla matkal, mõistab puuetega inimeste probleeme ja võimalusi. 

  

HINDAMINE  

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppetrimestril saab 

õpilane tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav 

on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev 

lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes 

teha mitte rohkem kui neli õppeaastas.  

Õpilane seab koostöös õpetajaga endale õpieesmärke ning annab oma teadmistele ja oskustele 

hinnangu. Õpilane annab õpetaja juhendamisel hinnangu õppele ning oma tööle õpitavas 

võõrkeeles.  

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist 

reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste 

(esituste) ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele 

õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute või numbriliste hinnetega. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses 

õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid 

kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.  Hindamise aluseks on Koeru KK 

hindamisjuhend. 
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FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND   

Kool korraldab õppe vajadusel rühmades, soovituslik rühma suurus on kuni 17 õpilast.  

Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus 

koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega. Klassis peab olema 

võimalik kuulata eri helikandjaid (nt CD, kassetid) ja vaadata nt videoid. Oluline on Interneti-

ühendusega arvuti ja esitlustehnika.  

Keeleõppeklassi mööblit peaks saama ümber paigutada, et teha mitmekesiseid ülesandeid 

ning töötada rühmas või individuaalselt. Keeleõppeklassi seintele saab paigaldada stende ja 

paigutada nii näitmaterjale kui ka õpilaste töid. Keeleõppeklassi peavad olema paigaldatud 

raamaturiiulid sõnastike ning muude eakohaste ja kaasaegsete õppematerjalidega nii, et need 

oleksid õpilastel käepärast.   

Kooliraamatukogu toetab võõrkeeleõpet võõrkeelse lugemisvaraga.   

  

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEMATERJALID 

M.Kangro, R. Taimsoo. Deutsch. Kein Problem. Lehrbuch 4. Tallinn, Koolibri, 2009. 

M.Kangro, R. Taimsoo. Deutsch. Kein Problem.Arbeitsheft 4 Teil 1. Tallinn, Koolibri, 2009. 

M.Kangro, R. Taimsoo. Deutsch. Kein Problem.Arbeitsheft 4 Teil 2. Tallinn, Koolibri, 2009. 

M.Kangro, R. Taimsoo. Deutsch. Kein Problem. Lehrerhandbuch 4. Tallinn, Koolibri, 2012. 

M.Kangro, R. Taimsoo. Deutsch. Kein Problem. Tests 4. Tallinn, Koolibri, 2012. 

M.Kangro, R. Taimsoo. Deutsch. Kein Problem. CD 4. Tallinn, Koolibri, 2012. 

Lisaks kasutatakse „JUMA“ tekste vastavalt temaatikale, materjale internetist, videomaterjale 

ja muid materjale. 

 

 

 


